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Ανακοίνωζη ΓΣΔΒΔΔ 

Πρόζηιμα για μη έγκαιρη καηατώρηζη ΑΠΓ 

 

Η ΓΣΔΒΔΔ θαη ε ΠΟΦΔΔ έρνπλ επαλεηιεκκέλα θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηνπο ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηα 

αξκόδηα ππνπξγεία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ ειέγρνπ ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Καη αζθαιώο έρνπλ θαηαζέζεη ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ (ξπζκίζεηο θαη 

πάγσκα νθεηιώλ, αζθαιηζηηθέο θιάζεηο, θνξνινγηθή δηθαηνζύλε, κεησκέλνο ΦΠΑ θα). Υπό απηήλ 

ηελ έλλνηα, σο θνηλσληθνί θνξείο θαη εηαίξνη έρνπκε ζηαζεί εηιηθξηλείο αξσγνί ζε θάζε πξνζπάζεηα 

γηα  απινπνίεζε, εμπγίαλζε θαη εμνξζνινγηζκό ηνπ αζθαιηζηηθνύ θαη θνξνινγηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο. Γπζηπρώο όκσο, νθείινπκε λα πνύκε όηη βξηζθόκαζηε ζπρλά αληηκέησπνη κε 

δπζάξεζηεο εθπιήμεηο θαη πξνηεηειεζκέλεο απνθάζεηο. 

 

Κνξπθαίν παξάδεηγκα αθνξά ην πξόζθαηα θαηαηεζέλ λνκνζρέδην ην νπνίν πξνβιέπεη, παξά ηηο 

εθθξαζκέλεο αληηξξήζεηο ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ, ην εμσθξεληθό πξόζηηκν ησλ 10.550 € γηα 

ηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύπηνπλ κεηαμύ θαηαζηάζεσλ ΣΔΠΔ θαη ππνβνιήο ΑΠΓ ή όηαλ δελ 

ππνβιεζεί θαζόινπ ΑΠΓ, παξά ην γεγνλόο όηη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία «ηηκσξεί»  απηή ηελ 

αλαθξίβεηα ησλ  θαηαζηάζεσλ ΣΔΠΔ-ΙΚΑ  κε έλα πςειό πξόζηηκν ηεο ηάμεσο ηνπ 30% επί ηεο 

δηαθνξάο. 

 

Δπηπξόζζεηα, ηο σποσργείο ειζήγαγε ενηελώς απροειδοποίηηα ηροπολογία ηης 

ηελεσηαίας ζηιγμής ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εηδηθνύ βηβιίνπ από ηελ 

επηρείξεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αιιαγώλ ησλ σξώλ εξγαζίαο ην νπνίν ζα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ βηβιίνπ ηνπ ΙΚΑ.  Απηή ε ηξνπνινγία ήξζε ζηε Βνπιή ρσξίο λα 

ππάξμεη θακηά δηαβνύιεπζε θαη αθνύ πξνεγήζεθε ε αθξόαζε ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ ζηηο 

επηηξνπέο. Άξαγε, ε ζύγρξνλε αληίιεςε πεξί πνιηηηθήο θαη ηαρύηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

επηηξέπεη ηέηνηνπο αθξνβαηηζκνύο; 

 

Απηή ε λέα ξύζκηζε ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο θαληαζίαο αιιά θαη θάζε ινγηθήο.  Έρνπκε ηνλίζεη από 
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παιηά θαη πξηλ καο ην επηβάιεη ε ηξόηθα όηη όιεο απηέο νη ππεξεζίεο ΙΚΑ, ΣΔΠΔ, ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα Δξγάλε πξέπεη λα ελνπνηεζνύλ όπσο επίζεο νη θαηαζηάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο ηνπο. Με 

ηελ ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε όια απηά γίλνληαη πην εύθνια θαη εθεί πξέπεη λα πέζεη ην βάξνο ηνπ 

ππνπξγείνπ αληί λα λνκνζεηεί ππέξνγθα πξόζηηκα. Η έλλνηα ηνπ πξνζηίκνπ πξέπεη λα έρεη 

ραξαθηήξα δπλεηηθήο ζπκκόξθσζεο, όρη επαγγεικαηηθήο εμόλησζεο θαη ηηκσξίαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

 

Αλακέλνπκε από ην Υπνπξγείν ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ην ππέξνγθν 

πξόζηηκν θαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο εηδηθώλ βηβιίσλ θαη ην θαινύκε λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε 

αλάθιεζε απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ δελ εμππεξεηνύλ νύηε ηελ αγνξά, νύηε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηνίθεζεο, θαη ην θπξηόηεξν ππνβαζκίδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο         Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

     Γηώξγνο Καββαζάο                     Γηώξγνο Κνπξάζεο 

 

 


